ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย
เปิ ดตัวกรมธรรม์ควบการลงทุน “พรูซิเคียวร์ ลิ งค์ – ชาระเบีย้ ประกันภัยครัง้ เดียว”
ได้รบั ความคุ้มครองชีวิต พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนการลงทุนที่สงู กว่า
กรุงเทพฯ - บริษทั พรูเด็นเชียล ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) และ
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน) (“ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด”) ร่วมเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
“พรูซเิ คียวร์ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยครัง้ เดียว ” หรือ PRUsecure link – SP ซึง่ เป็ นกรมธรรม์ประกันชีวติ
ควบกำรลงทุนแบบใหม่ท่มี คี วำมยืดหยุ่น โดยสำมำรถสับเปลี่ยนกองทุนภำยใต้กรมธรรม์ได้ฟรีถงึ 4 ครัง้ ต่อปี
กรมธรรม์ ชำระเบี้ยประกันภัยครัง้ เดียว (Single Premium) ขัน้ ต่ำ 50,000 บำท และซื้อสัญญำเพิม่ เติมคุม้ ครอง
กรณีเสียชีวติ จำกกำรเกิดอุบตั เิ หตุ หรือทุพพลภำพสิน้ เชิงถำวร แนบท้ำยกรมธรรม์ได้
มร. รามากริ ช นั น ซับ บรามาเนี ยน รองกรรมการผู้จ ัด การใหญ่ สายงานบุ ค คลธนกิ จ ประเทศไทย
เวี ยดนาม ฟิ ลิ ปปิ นส์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กล่ำวว่ำ หนึ่งในกลยุทธ์หลักของสำยงำยบุคคลธนกิจ
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) ในปี น้ีคอื กำรเน้นนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรอันหลำกหลำยเพื่อตอบสนอง
ควำมต้อ งกำรทำงกำรเงิน ส ำหรับ ลูก ค้ำ ในกลุ่ ม ธนำคำรพิเ ศษและธนำคำรระหว่ ำ งประเทศ (Priority and
International Banking: PIB) โดยจำกกำรสำรวจของธนำคำรฯ พบว่ำ ควำมต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มนี้ซง่ึ มีฐำน
ทรัพย์สนิ อยู่กบั ธนำคำรฯ ตัง้ แต่ 3 ล้ำนบำทขึน้ ไป ต้องกำรลงทุนในกองทุนทีม่ โี อกำสได้รบั ผลตอบแทนทีส่ งู กว่ำ
และวำงแผนทำงกำรเงิน ได้อย่ำงมีอสิ ระมำกขึ้น ด้วยเหตุน้ีเอง “พรูซิเคีย วร์ ลิงค์” จึงสำมำรถตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรนี้ได้เป็ นอย่ำงดี โดยกำรนำเสนอแนวทำงให้ลูกค้ำได้รบั ผลตอบแทนในเรื่องกำรลงทุนและควำมคุม้ ครอง
ชีวติ ในเวลำเดียวกัน ซึ่งนอกจำกทีล่ ูกค้ำจะได้ผลประโยชน์ จำกกำรลงทุน ในกองทุนชัน้ นำแล้ว ผลิตภัณฑ์น้ียงั ให้
ควำมยืดหยุ่นในกำรปรับเพิม่ ควำมคุม้ ครองชีวติ จัดสัดส่วนกำรลงทุนในแต่ละพอร์ตให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ทำงกำรเงินได้ตลอดเวลำเหมำะเป็ นอย่ำงยิง่ กับสภำวะเศรษฐกิจและสังคมในปจั จุบนั ”
“ในฐำนะธนำคำรระหว่ำงประเทศชัน้ นำ เรำได้ใช้เครือข่ำยของธนำคำรฯ ในต่ำงประเทศ องค์ควำมรูด้ ำ้ นกำรเงิน
และทีมผูเ้ ชีย่ วชำญทีส่ ำมำรถให้คำปรึกษำในกำรวำงแผนทำงกำรเงิน และกำรลงทุน ทีค่ ำนึงถึงผลประโยชน์ ของ
ลูกค้ำเป็ น หลัก โดยธนำคำรฯ หวังว่ำ “พรูซิเคีย วร์ ลิงค์” จะสำมำรถเป็ น หนึ่ งในผลิตภัณฑ์ท่ชี ่วยให้ธ นำคำรฯ
เจริญเติบโตและช่วยสร้ำงควำมมันคงทำงกำรเงิ
่
นให้ลกู ค้ำธนำคำรฯ มำกยิง่ ขึน้ ” มร. รามากริ ชนัน กล่ำวเสริม

มร.บินายัค ดัตตา ประธานเจ้าหน้ าที่ บริ หาร พรูเด็นเชี ยล ประเทศไทย กล่ำวว่ำ “เรำมีควำมภำคภูมใิ จอย่ำงยิง่
ในกำรร่วมเป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจกับธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2544 จวบจนถึงวันนี้นับเป็ น
ระยะเวลำกว่ำ 12 ปี ที่ทงั ้ สององค์กรร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรประกันชีวิตผ่ำนช่องทำงแบงก์แอสชัวรันส์
ซึง่ ได้รบั กำรสนับสนุ น และควำมร่วมมือจำกธนำคำรด้วยดีเสมอมำ และครัง้ นี้ถอื เป็ นโอกำสอันดีทเ่ี รำจะขอนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ดำ้ นกำรลงทุน ทีส่ ำมำรถตอบโจทย์สำหรับผูท้ ต่ี อ้ งกำรสร้ำงควำมมันคงได้
่
เป็ นอย่ำงดี”
พรูซเิ คียวร์ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยครัง้ เดียว เป็ นกรมธรรม์ทใ่ี ห้โอกำสลูกค้ำได้ร ับผลตอบแทนสูงจำกกำร
ลงทุนผ่ำนกองทุนชัน้ นำทีไ่ ด้รบั คัดเลือกตำมมำตรฐำนพรูเด็นเชียลหลำยกองทุนภำยใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว ลูกค้ำ
สำมำรถเลือกรับควำมคุม้ ครอง และบริหำรกำรลงทุนเบ็ดเสร็จในกรมธรรม์เดียว ซึง่ จะสร้ำงควำมเชื่อมันให้
่ แก่ลูกค้ำ
มำกกว่ำกำรทำประกันชีวติ ทัวไป
่ และมีโอกำสรับผลตอบแทนทีม่ ำกกว่ำและยังสำมำรถจัดสรรหน่ วยกำรลงทุนใน
แต่ละกองทุนเพือ่ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทำงกำรเงินได้ตลอดเวลำ
อีกหนึ่งคุณสมบัตทิ โ่ี ดดเด่นของกรมธรรม์พรูซเิ คียวร์ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยครัง้ เดียว (PRUsecure link SP) คือ ควำมยืดหยุ่นและสภำพคล่องสูง โดยบริษทั ให้สทิ ธิ ์ลูกค้ำสำมำรถชำระเบี้ยประกันภัยเพิม่ เติมพิเศษได้
ตลอดเวลำ หรือหำกมีควำมจำเป็ นต้องใช้เงิน ก็สำมำรถถอนเงินบำงส่วนหรือทัง้ หมดจำกกรมธรรม์ นอกจำกนี้
ลูกค้ำยังสำมำรถสับเปลีย่ นกองทุน (Fund Switching) ให้สอดคล้องกับสภำวะตลำด โดยไม่มคี ่ำธรรมเนียมกำร
สับเปลีย่ นกองทุนภำยใต้กรมธรรม์ได้ฟรีถงึ 4 ครัง้ ต่อปี พรูเด็นเชียล ประกันชีวติ ได้คดั เลือกกองทุนประเภทต่ำง ๆ
อำทิ กองทุนรวมตลำดเงิน กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตรำสำรทุน และอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรคัดเลือกกองทุน
ประเภทอื่น ๆ เพิม่ เติม โดยเป็ นไปตำมทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังนัน้ ลูกค้ำมีโอกำสในกำรรับผลตอบแทนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ได้รบั ควำมสะดวกในบริหำรกรมธรรม์ทใ่ี ห้ควำมคุม้ ครอง
และกำรลงทุนในกรมธรรม์เดียวกัน มีควำมยืดหยุ่นกว่ำด้วยกำรปรับเปลี่ ยนทิศทำงกำรลงทุนตำมสถำนกำรณ์
ทำงกำรเงิน และมันใจด้
่ วยควำมคุม้ ครองประกันชีวติ ซึง่ จะได้เงินชดเชยฯ ไม่น้อยกว่ำ 125% ของเบีย้ ประกันภัย
กรมธรรม์พรูซเิ คียวร์ ลิงค์ แบบชำระเบีย้ ประกันภัยครัง้ เดียว รับประกันภัยบุคคลชำย-หญิงอำยุ ตัง้ แต่ 1 เดือนถึง
65 ปี ในจำนวนเงินเอำประกันภัยขัน้ ต่ำ 50,000 บำท และสูงสุด 50 ล้ำนบำท ผูท้ ส่ี นใจสอบถำม ข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) ทุกสำขำ หรือติดต่อศูนย์บริกำรลูกค้ำธนำคำร โทร. 1595
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เกี่ยวกับ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด – ก้าวนาเป็ นแบบอย่างในเอเชีย แอฟริ กาและตะวันออกกลาง
กลุ่มธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ดเป็ นธนำคำรสำกลชัน้ นำระดับโลก ทีไ่ ด้ดำเนินธุรกิจมำนำนกว่ำ 150 ปี ในบำง
ประเทศทีม่ กี ำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว รำยได้และกำไรรำว 90% ของกลุ่มมำจำกเอเชีย แอฟริกำและตะวันออกกลำง
กลยุทธ์ทม่ี ุ่งเน้นเฉพำะภูมภิ ำคและควำมมุ่งมันพั
่ ฒนำควำมสัมพันธ์ทแ่ี น่ นแฟ้นกับลูกค้ำเป็ นปจั จัยขับเคลื่อนให้
ธนำคำรเติบ โตในช่ ว งหลำยปี ท่ีผ่ ำ นมำ บริษัท สแตนดำร์ด ชำร์เ ตอร์ด จ ำกัด มหำชนได้จ ดทะเบีย นในตลำด
หลักทรัพย์ในลอนดอนและฮ่องกง นอกจำกนี้ยงั ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์บอมเบย์ และตลำดหลักทรัพย์
ระดับชำติในประเทศอินเดียอีกด้วย
ด้วยจำนวนสำนักงำนและสำขำกว่ำ 1,700 แห่งใน 68 ประเทศทัวโลก
่
กลุ่มสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ดเป็ นผูน้ ำเสนอ
โอกำสทีน่ ่ำตื่นเต้นและท้ำทำยทำงอำชีพกำรงำนแก่พนักงำนรำว 88,000 คน ธนำคำรมุ่งมันที
่ จ่ ะดำเนินธุรกิจอย่ำง
ยังยื
่ นในระยะยำว และได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกทัวโลกในมำตรฐำนระดั
่
บสูงด้ำนบรรษัทภิบำล ควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม กำรอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและควำมหลำกหลำยของพนักงำน หลักกำรทีส่ บื ทอดมำและค่ำนิยมองค์กรนี้สะท้อน
อยูใ่ นพันธกิจของสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ดทีว่ ่ำ ‘Here for good’
เกี่ยวกับ บริ ษทั พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั พรูเด็นเชียล ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) เริม่ ดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2538 จำกควำมร่วมมือ
กันระหว่ำงกลุ่มบริษทั พรูเด็นเชียล ซึง่ เป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนและมีสถำนประกอบธุรกิจหลักในสหรำชอำณำจักร
และบริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันชีวติ จำกัด (มหำชน) หรือทีเอสไลฟ์
ด้วยประสบกำรณ์และควำมเชีย่ วชำญ รวมถึงควำมตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนำศักยภำพขององค์กร เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และ
บริกำรทีจ่ ะตอบสนองควำมต้องกำรของคนไทยให้ดที ส่ี ุด ส่งผลให้ตลอดระยะเวลำ 18 ปี ของกำรดำเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย บริษทั ฯ เติบโตอย่ำงแข็งแกร่งและมันคง
่ และเปี่ ยมด้วยควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะช่วยสร้ำงสรรค์สงั คมไทย
ข้อมูลเพิ่ มเติ มติ ดต่อ:

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
คุณตรงเจตน์ นามวงษ์ ฝำ่ ยองค์กรสัมพันธ์
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
อีเมล Trongjate.Namwong@sc.com
โทร 0 2724 8024, 08 6577 6969
บริ ษทั พรูเด็นเชี ยล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
คุณกัลยาณี วัชโรบล ผูช้ ว่ ยรองประธำน ฝำ่ ยกำรตลำด ประชำสัมพันธ์ และสือ่ สำรองค์กร
อีเมล kanlayanee.vajarobol@prudential.co.th
โทร 08 4874 4643

